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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД 

ЂУРЕ ЈАКШИЋА 7 

www.akademija.uns.ac.rs 

Дел. бр: 04-36-1/3 

Дана, 20.11.2017. 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

 На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 

14/15 и 68/15),  Наручилац Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад упућује 

позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и 

конкурсном документацијом. 

 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 

 Адреса: Ђуре Јакшића 7, Нови Сад 

 Интернет страница: www.akademija.uns.ac.rs 

 Врста наручиоца: високошколска установа 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста поступка: отворени поступак 

Број јавне набавке: ЈН бр. 04-36-1/2017 

Предмет јавне набавке: музички инструменти и пратећа опрема 

    

Назив и ознака из општег речника набавке: 

 

37310000 – музички инструменти 

37320000 – делови и прибор за музичке инструменте 

37316000 – удараљке 

37311100 – клавири 

37312200 – тромбони 

37312400 – саксофон 

37312600 - рог 

37321700 – сталци за музичке инструменте или нотни пултови 

 

Предмет јавне набавке је ближе одређен спецификацијом која је саставни део конкурсне  

документације. 

 

3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

 

4. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75.  и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ  МОРА ДА 

ИСПУНИ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из 

члана 75. ЗЈН:  
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1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 

то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да му није изречена 

мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 

75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач, који поред 

обавезних услова, испуњава и додатне ууслове за учешће у поступку јавне 

набавке,  дефинисанe чл. 76. Закона, и то:  

 

Неопходан пословни капацитет: 

 

1.2.1. Понуђач мора бити ауторизован дистрибутер од стране произвођача 

инструмента који нуди у својој понуди и овлашћен да пружи фабрички сервис у 

гарантном и вангарантном року (само за клавире - ставке 1 – 3), најмање десет 

последњих година 

 

1.2.2. Понуђач мора да има искуствo у продаји висококвалитетних музичких 

инструмената високошколским установама које образују музичке уметнике или 

установама културе у којима се користе висококвалитетн музички инструменти – 

минимум 10 референци током последњих 5 година (од 2012. године до 

објављивања позива за јавну набавку) од којих  најмање 7 референци мора да се 

односи на продају висококвалитетних акустичних клавира високошколским 

установама или установама културе у Републици Србији које користе 

висококвалитетне  акустичне клавире  

 

1.2.3. Понуђач мора да има на свом лагеру довољну количину резервних делова за 

поправку акустичних клавира, минималне вредности 250.000,00 динара 

 

 

Неопходан кадровски капацитет: 

1.2.4. Понуђач мора да има запослена или ангажована најмање три овлашћена 

клавирска техничара који су обучени за поправку клавира од стране компаније чије 

клавире понуђач нуди 
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1.3. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) 

 

 

5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца 

www.академија.унс.рс и на  Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs 

 

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК  

 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара; лично или путем поште.  

 Коверат са понудом мора имати ознаку „Понуда за јавну набавку МУЗИЧКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ, ЈН БР. 04-36-1/2017– ''НЕ ОТВАРАТИ''. На 

полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.  

 Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне 

наручиоцу до назначеног термина.  

 Понуде се подносе на адресу: Академија уметности, Ђуре Јакшића 7, 21000 Нови Сад. 

 Рок за подношење понуде је 30 (тридесет) дана  од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

 Рок за подношење понуде је 21.12. 2017. године до 9,00 часова.  

 

 Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до 

назначеног рока. 

 По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће 

све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 

7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 21. 

12.2017. године са почетком у 10,00 часова, у просторијама Академије уметности, Ђуре Јакшића 

7, Нови Сад.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

 

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 

ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача.  

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 

отварању понуда. 

 

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

 Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 

 

10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 

10:00–14:00 часова на факс 021 420 187  и e-mail snezana.djurdjevic@uns.ac.rs 

Особа за контакт: службеник за јавне набавке Снежана Ђурђевић, дипл. правник. 

 


